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/ી અિવચલદાસ, સારસાવાળા સાથે પીરાણા સતપથં બાબતે થયેલ... 

અ.ભા.ક.ક.પા. સમાજના વડ&લોની એક +લુાકાત. 

ર�પોટ�  

 આપ સૌ અ.ભા.ક.ક.પા. સમાજના સનાતની સ>યો ?િુવ@દત હશો જ કC સારસા ના ગાદ&પિત /ી 

અિવચલદાસEએ આપણી કCFGીય સમાજને થોડા વખત પહCલા ંએક પI લJયો હતો. આ પIની નકલો 

સKપનથી ભાઈઓએ ભારતભરના આપણા સનાતની ભાઈઓને મોકલાવીને તેનો NુOુપયોગ કયP હતો. 

આ પI મા ંતેઓએએ જણાQRુ ંહS ુ ંકC પીરાણા સતપથંમા ંમાનનારાઓ હવે +સુલમાન નથી રTા અને 

પીરાણા સતપથં ધમV એક @હWNુ ધમV છે વગેરC...વગેરC.... . અને તેથી /ી અYખલ ભારતીય કZછ કડવા 

પાટ&દાર સમાજ (કCFGીય સમાજ)ના સનાતની ભાઈઓ ^ અKયારC સKપનથી ભાઈઓને કનડગત કરC છે 

તે બધં કરવી જોઈએ.  

 

 આ સદંભ_ આપણી કCFGીય સમા^ રE.પો`ટથી આ તેમને  એક ટપાલ લખી હતી કC સતપથંી 

ભાઈઓને અમે કનડગત નથી કરતા બaક& સતપથંી ભાઈઓ કCFGીય સમાજને એવમ સમાજના 

સનાતની ભાઈઓને ખોટ& પોલીસ ફર&આદો, ખોટ& ચરે&ટ& કમીસનરને ફર&આદો, અને ખોટા કોટV કCસો 

કર&ને કનડગત જcર કર& રTા છે. પણ તેઓએ આ ટપાલનો `વીકાર ન કરવાથી તે ટપાલ  પાછ& ફર& 

હતી. તેથી તે ટપાલ cબc પહdચતી કરવા માટC કCFGીય સમાજના હોeેદારો ને સનાતન ધમV fgિૃત 

સિમિતના ભાઈઓ તા.૧૮.૦૫.૨૦૧૧ (18 May 2011) ના રો^ તેમને મળવા ગયા હતા. તે સરવે 

ભાઈઓ ના નામો નીચે +જુબના છે. 

૧. /ી રામEભાઈ કરમશી નાકરાણી અ.ભા.ક.ક.પા. સમાજ n+ખુ 

૨. /ી દCવEભાઈ રામE ભવાણી  અ.ભા.ક.ક.પા. સમાજ ઉપ-n+ખુ 

૩. /ી ગગંારામભાઈ હ&રાલાલ સાખંલા અ.ભા.ક.ક.પા. સમાજ q`ટ& /ી  

૪. /ી @હWમત ભાઈ રતનશી ખેતાણી (અ.ભા.ક.ક.પા.સનાતન ધમV fgિૃત સિમિત)  

૫. /ી રમેશભાઈ માવEભાઈ વાગ@ડયા (અ.ભા.ક.ક.પા.સનાતન ધમV fgિૃત સિમિત) 

૬. /ી nેમEભાઈ ભાણE કCશરાણી (અ.ભા.ક.ક.પા.સનાતન ધમV fgિૃત સિમિત) 

૭. /ી કરસનભાઈ શામE સuઘાણી (?રુત સમાજના n+ખુ/ી) 

૮. /ી wુfંભાઈ (અ.ભા.ક.ક.પા.સમાજના માE હોeેદાર /ી) 

 

 આ +લુાકાત દરxયાન તેમની સાથે નીચે nમાણે નો વાતાVલાપ થયો હતો. 
 

૧. પ" #કુવા પાછળના કારણો: સૌ nથમ તેઓ ને wછૂવામા ં આQRુ ં હS ુ ં કC અમારા ઉપર 

આzેપ +કુાતો પI લખવાની આપ/ીને ફરજ કCમ પડ&? તેના ંજવાબમા ંસતં/ીએ ક|ુ ંહS ુ ંકC }ાકંતો 

~Oુુઆત કરવી જ પડC ને એટલા માટC મu ટપાલ લખી હતી. પણ `વામીE આપ/ીએ એક તર� ં

સાભંળ&ને હક&કત f�યા વગર આમ લખ�ુ ંન જોઈએ કારણકC તે ટપાલનો ગેરઉપયોગ થાય છે તેમ 

આપણે જણાQRુ ંહS ુ.ં 
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 ૨. �ાિતનો સાચો ઇિતહાસ: આપણા તરફથી $વામી'ીને આપણી ક+,-ીય સમાજ અને આપણી 

2ાિતનો સાચો ઇિતહાસની ઝાખંી કરાવતા ં જણા;<ુ ં હ> ુ ં ક+ પીરાણા સતપથં ધમ@ની $થાપના બાવા 

ઈમામાશંાહ (ઈમાEFુGન)એ નJહ પણ તેના ંદાદા પીર સLૃFGન સાહ+બે કરG હતી Nને ખોOઓ તેમના 

ધમ@QRુુ માને છે. તેના જવાબમા ં$વામી'ીએ કUુ ંક+ મને તેના ઇિતહાસ ની બધીએ ખબર છે. 
 

 ૩. ઈમામશાહનો *,ુય હ/0 ુ ં *સુલમાન બનાવવાનો: ઈરાનથી આવેલા તે સૈયદો એ પીરાણા 

સતપથં ની $થાપના કરવાનો EXુય હ+> ુઅને ઈરાદો એ જ હતો ક+ Jહ,Lુઓ ને Eસુલમાન ધરમ તરફ 

વટલાવવા. તે વાત ની $વામી'ીએ પણ Z[ુ\ટ આપી હતી અને તે વાત થી $વામી'ી એક વખત નJહ 

પણ Eલુાકાત દર]યાન અનેક વખત સહ+મત થયા હતા. પોતાના $વEખુે કUુ ંક+ માને બધી ખબર છે ક+ 

સતપથં ધમ@ Jહ̂Lુઓને Eસુલમાન બનાવા માટ+જ રચવામા ંઆ;યો છે. 

 ૪. ક/789ય સમાજ સતપથંીઓની સમાજ નથી: ક+,-ીય સમાજ અને 2ાિતના ઈિતહાસની વાત 

આગળ વધારતા ંઆપણ ેજણા;<ુ ં હ> ુ ં ક+ અમારG આખી 2ાિત એક સમયે પીરાણા સતપથં ધમ@ને જ 

અaસુરતી હતી અને તેથી અમારG ઓળખ અ,ય Jહ̂Lુ 2ાિતઓ મા ંએક Eમુના Eસુલમાન તરGક+ થતી 

હતી અને કbછમા ં તેઓ અમારG 2ાિતથી આભડછેટ રાખતા હતા. આ કલકંને eુસંવા માટ+ થઈને જ 

અમારા fધુારક વડGલોએ તે પીરાણા સતપથં ધમ@થી અને સતપથં સમાજથી છેડ+ચોક જઈને છેડો ફાડgો 

હતો અને સનાતની ઓળખ ધરાવતી અમારG ક+,-ીય સમાજની $થાપના કરG હતી. તો તે સમાજ 

સતપથંીઓ ની સમાજ ક+મ થઇ $વામીh અમોને સમOવો ક+ તે સમાજ સiપ,થીઓની ક+મ થઇ? 

$વામીh પાસે આનો કોઇ જ જવાબ ન હતો. હોય પણ kાથંી? 

 

૫. સમાજ Aથાપના પાછળના *,ુય ઉEેશો: $વામીh અમારા fધુારક વડGલોએ ૧૯૬૦મા ં

અમારG ક+,-ીય સમાજની િવિધવત $થાપના કરG iયાર+ $થાપના pણ EXુય ઉFેશો હતા. 

અ. પીરાણા સતપથંને અJસુરKને �ાિત પર લાગેલ *મુનાપણાJુ ં કલકં M ૂસંવાJુ.ં (તેથીજ 

અમારા વડKલોએ પીરાણા સતપથં અને સતપથં સમાજ સાથે સદંતર છેડો ફાડ/લો) 

બ. સતપથં ને Uયાગીને Vનુ: સનાતન ધમX Yગીકાર કર/લા �ાિતના સનાતાનીઓના Zહતોની 

ર[ા કરવાJુ.ં 

ક. \મશ: �ાિત માટ/ કલZંકત પીરાણા સતપથં થી આખી �ાિતને છેડો ફડાવી સનાતન ધમX 

તરફ વાળવાJુ.ં 
 

 ૬. સનાતાનીઓની ઉદાર નીિત: પણ અફસોસ, ક+ ૧૯૮૫ fધુી મહદ uશે 2ાિતની ૮૦-૮૫ ટકા 

વસતી સનાતની બની ગઈ, પણ બાકGની ૧૦-૧૫ ટકા કોઈ અકળ કારણસર 2ાિત માટ+ કલકંvપ, 

સૈયદો એ $થાપેલ પીરાણા સતપથં ધમ@ને આજ Jદવસ fધુી વળગી રહG. હા, અમારG ઉદાર નીિતઓને 

લીધે પોતાને Jહ̂Lુ ઓળખાવવા માટ+ થઈને ક+,-ીય સમાજની આડસ જvર લીધી અને તે પણ સમાજના 

સનાતાનીઓના ભોગ ેતે િવચારવા Nવી વાત છે $વામીh. 
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 ૭. "હ$%ુ '(ુુને ક,મ નથી અપનાવતા?: /વામી0, તમે કહો છો ક5 હવે સ6પ7થીઓ +સુલમાન 

:વા નથી ર<ા તો પછ& તેઓ શામાટ5 આ: પણ કબરની BDૂ કર5છે? શામાટ5 તેઓ ઈમામશાહને તેમના 

ધમHIJુુ માને છે? તમે કહો છો ક5 અમે તેમના સાKહ6યોમા ં ફ5રફારો કરાવી ને તેમને +સુલમાનો થતા 

બચાPયા છે. તો /વામી0 અમારા Qધુારક વડ&લોએ Rુ ંકSુT? એજ કામ કSુT છે આખી Vાિતને +સુલમાન 

થતા બચાવી છે. તે ક5મ કર& શXા? તમને ખબર છે? એYુ ંકારણ એજ છે ક5 પીરાણા સતપથં ધમHને 

સદાયને માટ5 િતલાજં[લ અને સનાતન ધમHનો \ગીકાર કર&ને ક57^ીય સમાજની /થાપના. /વામી0 તમે 

Rુ ંઆ_ુ ંકર& શકો? અમાર& Vાિત ઉપર જો તમોને ઉપકાર કરવો હોય તો, છોડાવી દો પીરાણા સતપથં 

ધમH એ લોકોને, છોડાવી દો બાવા ઈમામાશંાહને તેમના ધમHIJુુ તર&ક5 અને જહ5ર કરાવો તમોને ક5 

સતંaી અિવચળદાસ તેમના ધમHIJુુ છે, (અમોને ચાલશે) અને પછ& જોજો અમે એ લોકોને eુધ મા ં

સાકર ભળે તેમ ભળેવી દ5Rુ ં અમાર& ક57^ીય સમાજમા.ં આના જવાબમા ં /વામી0 કોઈ જવાબ પણ 

આપી ન શXા.  

 

૮. '(ુુ 6ય8ભચાર� હોય તોય છોડ, નહ�: >લુાકાત દરBયાન CવામીDએ પોતાના >ખેુ એ વાતનો 

એકરાર અનેક વખત કયG ક, બાવા ઈમામશાહ, "હK%ુઓને વટલાવવા માટ, થઇ ને જ આ સતપથં ધમ�ની 

Cથાપના કર� હતી. અને આજના સતપથંીઓ તમે કહો છો ક5 તેઓ હવે +સુલમાન :વા નથી ર<ા તો 

પછ& /વામી0 શામાટ5 તેઓ હ0 પણ બાવા ઈમાfશાહને તેમના ધરમIJુુ તર&ક5 માને છે તેના 

જવાબમા ં/વામી0એ અમોને કgુ ંક5 એક વખત કોઈ માણસ કોઈને પોતાનો IJુુ માની લે 6યાર પછ& તે 

IJુુ Pય[ભચાર& બની Dય તો પણ IJુુ તર&ક5 તેમને છોડતા નથી. તેવીજ ર&તે આ લોકોYુ ંછે તેઓ પણ 

બાવા ઈમામાશંાહને તેમના ધમHIJુુ તર&ક5 છોડવાના નથી. 
 

૯. હાલની બગડ,લી હાલતના જવાબદાર અિવચલદાસ Vવા ધાિમWક નેતા છે: /વામીaી 

અિવચhદાસ0એ અમોને જણાPSુ ંક5 અમોએ િવi Kહjeુ પKરષદની સાથે મળ&ને આ સતપથંી લોકોને BણૂH 

+સુલમાન ન બની Dય તેના lય6નો અમે કરાPયા છે. અમારા lય6નો ને લીધે તેઓના આચરણો હવે 

+સુલમાન :વા નથી ર<ા. ઈમામાશંાહ બાવા રોઝા n/ટ છે તેના +ઝુાવર (ગાદ&પિત) તર&ક5 આ: 

નાનoદાસ કાકા છે તે n/ટ ની વધાર5 પડતી આવક Kહ7eુઓની થતી હતી તે સૈયદોના હાથમા ંચાલી ન 

Dય તેમાટ5 અમોએ આ લોકોને નવા n/ટ બનાવવાની ભલામણ કર& અને હવે તેમાનંી મોટ& આવક 

અમોએ તે nqટમા ં વળાવી. પKરણામે સૈયદોને હવે ઓછો ભાગ Dય છે. તેના જવાબમા ં અમોએ 

જણાવેલ ક5 /વામી0, અમારા Qધુારક BવૂHજોનો અને આ: અમારો પણ અ[ભગમ એજ છે ક5 પીરાણા ને 

માનતા અમાર& Vાિતના લોકો પીરાણા સતપથં ને સદાયને માટ5 િતલાજં[લ આપે અને અમારા 

aીલrમીનારાયણ સનાતન સlંદાયના lવાહમા ંભળ& Dય તો અમોને વાધંો નથી. તે વખતે આપણા 

વડ&લ aી દ5વ0ભાઈ રામ0એ /વામી0ને બsજુ સરસ વાત કર& ક5  

 “CવામીD અમારા વડ�લોએ સતપથં ધરમ સાથે છેડો ફાડ�ને સન ૧૯૮૫ [ધુી ૮૫% ]ાિતને 

સનાતની બનાવી શક� પણ _યાર પછ� કરસનકાકા પીરાણા ની ગાદ�એ આ6યા પછ� તમારા Vવા 

સતંોએ પીરાણા સતપથં ધરમ "હ$%ુ ધરમ છે તેવો ઢંઢ,રો પીટવાaુ ંચાb ુકર� દ�cુ.ં તેaુ ંપ"રણામ એ 

આ6dુ ંક, V ]ાિત ૮૫% પીરાણા સતપથં છોડ�ને સનાતની બની ગઈ હતી તેના થી વધીને ૮૬% ન 
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થઇ પણ ૮૪% જ"ર થઇ ગઈ. ખ(ંુ કહ-એ તો અમાર- 5ાિતને ૧૦૦% સનાતની બનાવવા?ુ ં@ અમા(ંુ 

લB હC ુ ંતેના ઉપર પાણી ફર- વFGુ ંતેના જવાબદાર તમે અને તમારા @વા ંઅIય સતંઘણ છો.” 
 

 ૧૦. સતપથં ધમN OહPQુ ધમN છે તો બાક- લોકોને તે ધમN પાળવા કSમ નથી કહSતા:તે વખતે 

!વામી%ને અમોએ એ પણ ,છૂ/ુ ંક3 તો 4ુ ં!વામી% પીરાણા સતપથં ધરમ 9હ;<ુ ધરમ છે એટલે અમે 

ફર@ પાછા પીરાણા સતપથં મા ં જોડાઈ જઈને ફર@ પાછા Dમુના બની જઈએ? તેના જવાબમા ં

!વામી%એ કGુ ંક3 Hુ ંએમ Iા ંકHુ ંJ?ં તે વખતે 9હKમત ભાઈએ !વામીMીને ટકોર પણ કર@ ક3 પીરાણા 

સતપથં 9હ;<ુ ધમN છે એમ જો અમારા વડ@લોને કોઈએ ક@Oુ ંહોત તો તે પિવQ ધમNને અમારા વડ@લોએ 

છોડRો ના હોત. કટાT કરતા ંતેમને કGુ ંક3, તે ધમN ને છોડ@ને ખર3ખર અમારા વડ@લોએ મોટ@ Vલુ કર@ 

છે અને આX તે Vલૂને લીધે અમોને હ3રાન-પર3સાન થYુ ંપડ3 છે. તેના જવાબ મા ં!વામી% હસી પડRા 

હતા.      

 

૧૧. ખોટ- કનડગત કરનાર સતપથંીઓજ છે: !વામી%, ખોટ@ પોલીસ ફર@આદો, ખોટા ઉપ\વી 

કાઢ3લા કોટN ક3સો તો આ સ^પનથી ભાઈઓ અમારા પર કર@ ર`ા છે, તો હ3રાન–પર3સાન તો તે સ^પનથી 

ભાઈઓ અમોને કર@ ર`ા છે. પણ તમે તમારા પQમા ંઅમોને ભલામણ કરો છો ક3 સનાતની ભાઈઓએ 

સતપથંી ભાઈઓને કનડગત ન કરવા. આમ શામાટ3 !વામી%? તો તેના જવાબમા ં!વામી%એ કGુ ંક3 

ખર3ખર આ વાતથી Hુ ંઅ\ણ J.ં Hુ ંસ^પનથી ભાઈઓને ,છૂ@ જોઇશ.  

 

 ૧૨. YવામીZ [ુ\ંઈ ગયા: આવી ગણી બધી દલીલો તે વખતે !વામી% સાથે થઇ હતી. પણ 

dતે કોઈ િનeકષN પર આવી શIા ન હતા. દોઢ3ક કલાકના વાતાNલાપ પછ@ !વામીMીએ જણાghુ ંક3 હવે 

મને બીiુ ંકામ છે, અ^યાર3 Hુ ંવધાર3 સમય આપી શkંુ એમ નથી એમ કહ@ને તેઓ મીટlગ કTમાથંી 

ઉઠ@ને ચાoયા ગયા. 
 

 

 

તો કSI]ીય સમાજના સનાતની ભાઈઓને અ_યારS એ િવચારવા?ુ ંછે કS: 

 

અ.  કS સતં અિવચલદાસZની એ ટપાલ?ુ ંવaુદ કSટbુ?ં 

 

બ.  @ સતં પોતે એ વાતનો ઈકરાર કરતા ંહોય કS પીરાણા સતપથં ધમNના Yથાપક [સુલમાન હતા અને 

તેનો d(ુુઆતથીજ [fુય હSC ુOહIQુઓને વટલાવવા માટSનો હતો, તેવા પીર ઈમામાશંાહ બાવાને @ 

લોકો આ@ પણ આરાiય દSવ અને ધમNj(ુુ તર-કS માનતા હોય તેવા ધમNને આવા કહSવાતા 

સતંkીઓ શામાટS OહPQુ ધમN તર-કS ખપાવે છે? સનાતાનીઓ અને સતપથંીઓ વlચે િવવાદને \ગતો 

રાખીને YવામીZ પોતાનો રોટલો તો શેક તા નથીને? 
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ક.  "ુ ંપીરાણા સતપથં ધમ-ઓની કોઈ 2પી સા3સતો નથીને ક5 સનાતની બની 7કૂ5લી આપણી ;ાિત 

ફર� પાછ� પીરાણા સતપથંને માનતી થઇ @ય અને Cયા ંDધEFાથી દશોIદ િવશોIદ આપતી થઇ 

@ય. અને તેવી આવકથી લાગતા-વળગતાઓને ઘી-ક5ળા ંથઇ પડ5. 
 

ડ.  ક5IOીય સમાજની ધાિમQક બાબતે નાલેશી અને આથ-ક બાબતે પડતી થાય તેRુ ંતો આ સતપથંી 

ભાઈઓ નથી ઇTUતા ને? એવી શકંા કરવી અXથાને તો નથી જ. કારણક5 ક5IOીય સમાજને નીચા 

જોવાપZુ ં થાય તેRુ ં તો આ સતપથંી ભાઈઓ એક5ય મોકો 7કુતા નથી. દાખલા તર�ક5 છાસવાર5 

સનાતની ભાઈઓ પર ખોટા કોટ�  ક5સો, ખોટ� પોલીસ ફર�આદો, સમાજ િવ]ૃF ચેર�ટ� કમીસનરને 

ફર�આદો, Xવ_ણ`મ મહોCસવ સફળ ન થાય તેમાટ5 રાbયપાલEીને ખોટ� ફcરયાદ કરતા રdા છે. 

આમ કરવાeુ ંએ પણ કારણ છે ક5 આ સતપથંીઓએ આપણી ક5IOીય સમાજને પોતાની સમાજ ગણી 

જ નથી. 
 

કહ0વાતા આપણા સ3પનથી ભાઈઓ આપણને હ0રાન–પર0સાન કરવા માટ0 પોતાને : કર;ુ ંહોય તે કય> 

જ ?ય છે.  

1. Cયાર5 fg એ છે ક5 તેની સામે આપણે "ુ ંકર�એ છ�એ?  

2. Aુ ંહાથ બાધંી ને બેસી રહ0Aુ?ં  

3. મા સમાન આપણી ક5IOીય સમાજeુ ંઅXતીCવ જયાર5 જોખમમા ંહોય Cયાર5 આપણે હાથ 

બાધંીને બેસી રહ5"ુ ં તો આપણા hવા નપાવટ, નiણુા, j]ુુષCવ િવનાના બી@ કોઈ 

નcહ હોય તે વાત ચોlસ છે.  

િવચાર� જોજો _ચmતન કર� જોજો. 
  

અ.ભા.ક.ક.પા. સનાતન ધમ� @iિૃત સિમિત વતી, 
 

રમેશભાઈ માવ3ભાઈ વાગcડયા.      

 

તાcરક: ૦૨ ઓગHટ ૨૦૧૧ 

Xથળ : બJગલોર      

Avichaldas -Meeting dated 18-May-2011 -Report 
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